МЕЖДУНАРОДНИ ДНИ ЗА ДВУСТРАННИ БИЗНЕС СРЕЩИ В ОБЛАСТТА НА
ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ И ОКОЛНАТА СРЕДА ПО ВРЕМЕ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ
ПАНАИР – ПЛОВДИВ 2008
2 – 3 октомври 2008 г.
Международен технически панаир, Пловдив, България
http://tttplovdiv2008.ircnet.lu

Enterprise Europe Network е най-голямата информационно-консултантска
мрежа в Европа, чиято цел е да подпомага малките и средните предприятия в
развитието на техния иновативен потенциал и да повиши информираността им
за политиките на Европейската комисия, насочени към бизнеса. Мрежата
обединява около 500 организации, включващи търговски палати, агенции за
регионално развитие и университетски технологични центрове; приблизително 4
000 опитни професионалисти; дейности в почти 40 европейски държави.
Предлагаме Ви възможността да участвате в предварително уговорени
двустранни срещи с европейски партньори в областта на енергетката,
машиностроенето и околната среда по време на есенния техническия
панаир в Пловдив (2-3 октомври 2008г.)
ЗАЩО ДА УЧАСТВАТЕ?
Международните дни за двустранни бизнес срещи предоставят на фирми,
изследователски организации и университети от цяла Европа уникалната
възможност за провеждане на предварително уговорени двустранни срещи.
Това е възможност за участниците да намерят потребители за своите нови
технологии, да установят международни бизнес контакти за различни видове
сътрудничество, разработване на продукти, маркетинг, производство, създаване
на съвместни фирми, както и да получат информация за нови тенденции и
разработки в областта на енергетиката, машиностроенето и околната среда.
КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА?
Международните дни за двустранни бизнес срещи са насочени към
производители, потребители, търговци, изследователски организации и
университети от цяла Европа, които работят активно в областта на:
¾ Алтернативни и възобновяеми енергийни източници.

¾

¾
¾
¾

¾

Управление на твърдите отпадъци и отпадни води в промишлеността в
контекста на оптимизиране енергийната ефективност на
производствените предприятия.
Фотоволтаични технологии и продукти.
Машини и оборудване приложими в сферата на енергийната ефективност.
Оборудване и технологии, както и цялостни решения за екологична
преработка на твърди отпадъци и отпадни води за промишлени
предприятия.
Биогориво.

КАК ДА УЧАСТВАТЕ?
1 Регистрирайте се он-лайн (http://tttplovdiv2008.ircnet.lu)
2 Опишете технологията, продукта или съответното ноу-хау, което търсите или
предлагате и от какъв вид партньори и бизнес сътрудничество се интересувате
във формуляра, който ще получите след регистрирането.
3 Разгледайте електронния каталог с участниците в срещите и изберете
интересните за Вас профили.
4 Заявете желанието си за среща с избраните от Вас фирми и организации.
5 Ще получите предварителен индивидуален график със срещи, разработен
специално за Вас – с партньори, които Вие сте избрали да срещнете и с
такива, които са заинтересовани от контакт с Вас.
6 Срещнете се с новите си партньори!
Забележки:
Работният език по време на срещите е английски.
Таксата за участие на 1 представител на фирма е 50.00 лева.
Регистрирайте се он-лайн. Прочетете повече.Вижте участниците на:
http://tttplovdiv2008.ircnet.lu
Крайни срокове
Регистриране на технологични профили
Заявяване на двустранни срещи от онлайн
каталога
Изпращане на индивидуалните програми
за срещи на участниците

12-17/09/2008
22/09/2008
26/09/2008

Организатори:
Enterprise Europe Network - България
1113 София, ул. Ал.Жендов №5тел: 02/ 9733000;факс: (02) 973 35 88
в сътрудничество с:
*Пловдивски панаир
*Център за енергийна ефективност към ТПП Стара Загора
*Център за иновации към БАН
*Италианска Търговска Камара в България
* BRIDGЂconomies-ENEA
* Enterprise Europe Network – Гърция (HELP - FORWARD Greece)
*RO 4 EEN – Румъния
*EEN Friend-Europa , ENEA, Италия* ZENIT GmbH- NRW.Europa – партньор на
Enterprise Europe Network
За допълнителна информация и съдействие при регистрацията и попълването
на фирмения профил, можете да се обърнете към :
Бизнес Информационен и Консултантски Център /БИКЦ/ - Сандански
Европейски Информационен и Иновационен Център – Сандански
2800 Сандански; ул.”Скопие” №5; тел: 0746 30549; факс: 0746 32403;
e-mail: Sandanski@barda.info;
www.bicc-sandanski.org; www.southwest-business.com

